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РЕЗЮМЕ

Останнім часом у нейробіології особливу увагу прикуто до проблеми стовбурових клітин в центральній нервовій системі. Було пока-
зано, що нейрогенез відбувається і в постнатальному періоді в спеціалізованих нішах головного мозку дорослих ссавців. Ніша є клю-
човим регулятором поведінки стовбурових клітини. Останні дані підкреслюють складність і неоднорідність різних компонентів ніші,  
а також наявність локальних мікродоменів сигналінгу. Огляд присвячений сучасним поглядам на структурну організацію нейрогенних 
ніш та регуляторним факторам, які задіяні на різних етапах нейрогенезу в постнатальному періоді. Розуміння поведінки стовбурових 
клітин у нішах може слугувати основою для з’ясування функцій цих клітин у мозку дорослого організму. 
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ОГЛЯДИ

Незважаючи на великий прогрес, який був зроблений у розумінні 
біології нейральних стовбурових клітин, досі відсутні чіткі критерії 
ідентифікації НСК, що призводить до суперечливих результатів щодо 
встановлення локазізації цих клітин у постнатальному мозку, їх влас-
тивостей та потенціалу до проліферації і диференціювання [10]. 

Нейральні стовбурові клітини мають великий проліферативний 
потенціал, здатні до самовідтворення та генерації мультипотентних 
потомків, які згодом диференціюються у три типи клітин нервової 
тканини – нейрони, астроцити та олігодендроцити [49]. 

Визначення «стовбуровості» НСК ґрунтується як на in vivo, так  
і на in vitro критеріях. Для визначення НСК в умовах in vitro найчасті-
ше використовується метод нейросфер [18]. Ізольовані НСК з мозку 
дорослого організму культивуються в присутності факторів росту  
і формують нейросфери (діаметр 50-150 мкм) з проліферуючих не-
диференційованих клітин [45]. У подальшому ці нейросфери можуть 
послідовно пасажуватися для збільшення їх кількості або диферен-
ціюватися як у нейрони, так і гліальні клітини [40]. Ці результати де-
монструють дві функціональні властивості стовбурових клітин: само-
відтворення і мультипотентність.

Ідентифікація НСК в умовах in vivo традиційно базується на ана-
лізі морфології цих клітин, їх мітотичної активності, а також екс-
пресії певних генів та синтезі білків. Найчастіше визначають такі 
маркери НСК: нестін, Sox2, Musashi 1 і 2, Oct4, Nanog та інші, але 
жоден з них не можна використовувати як єдиний критерій для 
ідентифікації НСК [36].

Цікаво, що НСК у мозку дорослого організму не є аморфними 
недиференційованими клітинами, а мають властивості диференці-
йованих астроцитів на ультраструктурному, електрофізіологічному 
та молекулярному рівнях, у тому числі експресують астрогліальні 

Догма, що клітини головного мозку дорослого організму  
не оновлюються, панувала тривалий час. Ця теза глибоко вкоренила-
ся серед представників наукової спільноти і тому відкриття у 1962 р. 
Джозефом Олтманом новоутворених клітин у головному мозку до-
рослих гризунів було практично повністю проігноровано [2]. Пізніше 
нейрогенез був детальніше описаний у дорослих гризунів та співочих 
птахів [19, 23]. Однак ці результати не вдалося відтворити у дорослих 
особин макаки-резус і складалося враження, що у приматів нейроге-
нез у постнатальному періоді відсутній [44]. Вважалося, що в мозку 
дорослих людей нові нейрони не можуть утворюватися, оскільки мо-
зок не здатний до регенерації після пошкодження [60]. 

Лише з появою нових технологій і після публікації основополож-
них робіт Семюеля Вейса на початку 1990-х нейрогенез у мозку до-
рослого організму став загальноприйнятим фактом [47]. Застосуван-
ня 3Н-тимідину – радіоактивного нуклеотиду, який використовували 
для вивчення проліферації за рахунок його вбудовування в клітини 
під час S-фази клітинного циклу, було замінено на його аналог бро-
модезоксіуридин (BrdU), який визначається за допомогою специфіч-
них антитіл. Використовуючи BrdU для мічення новоутворених клітин 
за допомогою імуногістохімії, було показано, що клітини-попередни-
ки, ізольовані з головного мозку дорослих мишей, здатні проліфе-
рувати в умовах in vitro та диференціюватися в нейрони і астроцити 
[47]. Наявність нейрогенезу в головному мозку дорослих людей було 
підтверджено в 1998 р., коли Фред Гейдж та шведський нейробіолог 
Петер Ерікссон уперше продемонстрували утворення нових нейронів 
у гіпокампі людини [14]. Сьогодні вже не викликає сумнівів існування 
постійного нейрогенезу в деяких ділянках головного мозку дорослих 
ссавців, який забезпечується за рахунок пулу нейральних стовбуро-
вих клітин (НСК) [7, 8, 32, 38, 49]. 
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білки, такі як Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Glutamate Aspartate 
Transporter (GLAST) та інші [3, 13, 41]. Під час розвитку головного 
мозку радіальна глія є первинним попередником нейронів і глії [4]. 
У постнатальному розвитку радіальна глія перетворюється у зрілі 
астроцити, але деякі з них зберігають властивості стовбурових клі-
тин [35]. Слід зауважити, що у ссавців до 11-ї постнатальної доби 
астроцити з усього мозку можуть генерувати нейросфери, але по-
тім ця здатність залишається лише у астроцитів, що знаходяться  
у певних нейрогенних ділянках головного мозку дорослих ссавців 
[25]. Такі спеціалізовані нейрогенні зони головного мозку, які є клю-
човим регулятором поведінки стовбурових клітини in vivo, підтри-
мують їх самовідновлення та продукування ними диференційованих 
клітин, називаються нішами [16]. 

Девід Скадден визначає нішу стовбурових клітин як «специфічне 
анатомічне утворення, яке регулює поведінку стовбурових клітин, що 
беруть участь у регенерації тканини та підтримці її функціонування» 
[51]. Ніша – це динамічна система, яка забезпечує збалансовану від-
повідь стовбурових клітин на потреби організму і водночас захищає 
його від надмірної проліферації стовбурових клітин.

Донедавна лише дві зони у головному мозку дорослого організ-
му розглядалися як ніші нейральних стовбурових клітин. Це субвен-
трикулярна зона (СВЗ) бічних шлуночків та субгранулярна зона (СГЗ) 
зубчастої звивини [27]. Але в останні роки з’являється все більше 
даних про те, що нейро- і гліогенез у постнатальному мозку насправ-
ді відбувається вздовж усієї шлуночкової системи, особливо після 
пошкодження мозку або під впливом інших індукуючих стимулів  
[9, 11, 26, 30, 31, 48, 50].

АНАТОМІЯ СУБВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЗОНИ
Субвентрикулярна зона простягається вздовж бічної стінки бо-

кового шлуночка і містить тонкий шар клітин, що зберігають високу 
проліферативну активність. СВЗ є набільшою гермінативною зоною 
у постнатальному головному мозку. Розташування і проліферативна 
активність постнатальної СВЗ дає підстави вважати, що вона похо-
дить з ембріональної СВЗ латерального гангліонарного горбика [58]. 
Цитоархітектоніка СВЗ найкраще візуалізується на фронтальних зрі-
зах головного мозку (рис. 1). 

У субвентрикулярній зоні бокових шлуночків виділяють 4 основ-
ні типи клітин: нейробласти (тип А), астроцити СВЗ (тип В), незрілі 

прогеніторні клітини (тип C) і ворсинчасті епендимоцити (тип Е), які 
стимулюють продукцію ліквору (рис. 1, А). Повільнопроліферуючі 
клітини типу B продукують пул перехідних активнопроліферуючих 
клітин (transit amplifying cells) типу С, з яких, у свою чергу, утворю-
ються клітини типу А (нейробласти) [12]. У багатьох органах стовбу-
рові клітини діляться відносно повільно і утворюють пул перехідних 
клітин, які швидко проліферують, збільшуючи їх кількість перед 
тим, як утворити більш зрілі клітини. Така ієрархія поділу і дифе-
ренціації дозволяє збільшувати кількість зрілих клітин, які походять 
із однієї стовбурової клітини, таким чином мінімізуючи можливість 
мутацій під час реплікації ДНК у геномі довгоживучих стовбурових 
клітин [46]. 

Цікаво, що НСК типу В дорослого мозку крім GFAP, GLAST експре-
сують також й інші білки, характерні для зрілих астроцитів (рис. 1, Б)  
[12]. Незважаючи на такі гліальні особливості цих клітин, саме їх вва-
жають первинними нейральними стовбуровими клітинами [41]. Ці 
клітини тісно контактують з усіма іншими типами клітин СВЗ, у тому 
числі із клітинами типу С та нейробластами (рис. 1, А) [28]. Крім того, 
СВЗ астроцити (клітини типу В) мають тісні контакти з кровоносними 
судинами (рис. 1, А) і, таким чином, створюють мікрооточення, що 
стимулює нейрогенез [28]. Кінцеві відростки гліальних клітин (кін-
цеві ніжки астроцитів) на судинах головного мозку можна візуалізу-
вати за допомогою імуногістохімічного забарвлення на Aquaporin-4  
(AQP-4) – канали в мембрані ніжок астроцитів, що відповідають за 
проникність води. У СВЗ є невеличкі ділянки на судинах, які не за-
барвлюються на AQP-4, і саме в цих ділянках EGFR-експресуючі 
клітини (тип С) найчастіше контактують із судинами. Такі AQP-4-
негативні ділянки унікальні лише для СВЗ, тоді як судини кори та 
стріатума повністю вкриті ніжками астроцитів [57]. Клітини судин  
є ключовими елементами ніші стовбурових клітин у зоні бокових 
шлуночків [27]. Розгалужена мережа кровоносних судин охоплює 
всю СВЗ і тісно контактує з НСК [27, 59].

Клітини типу B і C утворюють трубчасту мережу, якою об’єднані 
в ланцюжки нейробласти (тип А) мігрують ростральним міграційним 
шляхом (РМШ) до нюхових цибулин, де новоутворені нейрони дифе-
ренціюються в гранулярні та перигломерулярні нейрони [20]. 

Крім того, у постнатальній СВЗ відбувається також і гліогенез, 
зокрема у цій зоні можуть утворюватися нові олігодендроцити, як за 
нормальних умов, так і під час ремієлінізації [37].

Рис. 1. Структурна організація СВЗ мозку дорослого гризуна. А) Схематичне зображення субвентрикулярної зони (СВЗ), прилеглої до бокових 
шлуночків (БШ) (модифіковано з [13]). Схематично зображена спрощена послідовність експресії маркерів різних типів клітин СВЗ. В – клітини 
типу В (СВЗ астроцити), С – клітини типу С (перехідні), А – клітини типу А (нейробласти), Е – епендимоцити, БШ – боковий шлуночок,  
КС – кровоносна судина. Б) Конфокальне зображення СВЗ щура. Імуногістохімічне фарбування астроцитів (GFAP – зелений колір). Ядра клітин 
пофарбовані Hoechst 33342 (синій колір). БШ – боковий шлуночок, Е – епендимоцити. Шкала = 10 мкм.
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білка калретиніну [5]. З клітин 3-го типу утворюються зрілі постміто-
тичні гранулярні нейрони (Рис. 3, А). 

Отже, застосувавши класичну концепцію біології стовбурових 
клітин, у СГЗ дорослого організму можна виділити чотири типи 
клітин з певними властивостями клітин-попередників: клітини 1-го 
типу, які можна вважати стовбуровими клітинами; перехідні актив-
нопроліферуючі (transit amplifying cells) прогеніторні клітини 2а і 2b 
типу; клітини 3-го типу – нейробласти [24]. 

Слід зазначити, що постнатальний нейрогенез у СГЗ суттєво від-
різняється від нейрогенезу в СВЗ та індуктори СГЗ нейрогенезу не за-
вжди впливають на СВЗ нейрогенез [6]. Також клітини-попередники 
СВЗ не є ідентичними клітинам у СГЗ [52].

Цікавим є той факт, що навіть трансплантовані у мозок стовбуро-
ві клітини утворюють ектопічні ніші нейральних стовбурових клітин 
навколо кровоносних судин. У наших попередніх дослідженнях [21]  
було  показано, що трансплантовані у сомато-сенсорну кору щурів 
нейральні прогеніторні клітини, які надекспресували фактор росту 

АНАТОМІЯ СУБГРАНУЛЯРНОЇ ЗОНИ ЗУБЧАСТОЇ ЗВИВИНИ

Іншою зоною у головному мозку дорослого організму, в якій від-
бувається нейрогенез, є субгранулярна зона зубчастої звивини. На 
відміну від значної відстані, яку доводиться долати нейробластам 
з СВЗ, щоб досягнути свого місця призначення - нюхових цибулин, 
гранулярні нейрони зубчастої звивини утворюються прямо в субгра-
нулярній зоні і рухаються на незначну відстань з СВЗ у шар грануляр-
них клітин (рис. 2, А) [24]. 

Субгранулярна зона містить СГЗ астроцити (клітини 1-го типу), 
які, як і СВЗ астроцити, є первинними нейральними стовбуровими 
клітинами, а також мають спільні з радіальною глією морфоло-
гічні та антигенні характеристики. Ці клітини, зазвичай, спрямову-
ють свій апікальний відросток у молекулярний шар і контактують  
з обов’язковим компонентом нейрогенної ніші – кровоносними су-
динами (рис. 2, А, Б) [24, 56]. 

Незважаючи на значну кількість клітин 1-го типу в субгрануляр-
ній зоні, ці клітини повільно діляться. СГЗ астроцити експресують 
GFAP, нестин і на ультраструктурному рівні мають ознаки, влас-
тиві диференційованим астроцитам, але не експресують кальцій-
зв’язуючий білок S100β, характерний для постмітотичної популя-
ції зрілих астроцитів [53, 56]. Було показано, що крім нейрогенезу  
у зубчастій звивині відбувається й гліогенез [53]. На відміну від клі-
тин 1-го типу, новоутворені постнатальні астроцити СГЗ експресують 
не лише GFAP, але й S100β [53].

СГЗ астроцити (клітини 1-го типу) діляться, утворюючи перехідні 
активнопроліферуючі клітини (клітини 2 типу). Ці клітини мають ма-
леньку сому та короткі відростки, у них відсутній апікальний відрос-
ток, як у клітин 1-го типу. Цікаво, що клітини 2-го типу експресують 
як гліальні маркери (нестін), так і нейрональні (DCX, PSA-NCAM) [53]. 
Клітини 2-го типу поділяються на два підтипи, обидва нестін-пози-
тивні: один негативний (тип 2а), а інший позитивний (тип 2b) на мар-
кер незрілих нейронів даблкортин (DCX) [5, 24]. 

Клітини 2-го типу продукують повільно-проліферуючі нейро-
бласти (клітини 3-го типу), які експресують нейрональні маркери 
(DCX, PSA-NCAM, NeuroD, Prox1) та не експресують гліальні маркери, 
що свідчить про вихід з клітинного циклу і початок нейронального 
розвитку [24, 42]. На цьому етапі закінчується радіальна міграція 
клітин до гранулярного шару і орієнтація відростків клітин 3-го типу 
змінюється з горизонтальної на вертикальну. Вихід з клітинного цик-
лу також позначається проміжною експресією кальцій-зв’язуючого 

ОГЛЯДИ

Рис. 2. Структурна організація СГЗ мозку дорослого гризуна. А) Схематичне зображення субгранулярної зони (СГЗ) (модифіковано з [13]).  
Схематично зображена послідовність експресії маркерів різних типів клітин СГЗ . ЗВ – зубчаста звивина, 1 – клітини 1-го типу, 2 – клітини  
2-го типу, 3 - клітини 3-го типу, КС – кровоносна судина. Б) Конфокальне зображення СГЗ миші. Імуногістохімічне фарбування астроцитів  
(GFAP – червоний колір) та прогеніторних клітин (DCX – зелений колір). КС – кровоносна судина. Шкала = 10 мкм.
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Рис. 3. Схематичний рисунок, 
що демонструє структур-
ну організацію ектопічної 
нейрогенної ніші стовбурових 
клітин.  
АКВ – астроцитний 
кінцевий відросток,

БМ – базальна мембрана,

Е – ендотеліоцит,

П – перицит,

ТК – трансплантована клітина,

Я – ядро клітини.
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ендотеліальні клітини, контролюють не лише ангіогенез, а й можуть 
стимулювати самовідновлення та нейрогенез ембріональних та до-
рослих НСК [27, 34, 39, 57]. Наприклад, внутрішньошлуночкове вве-
дення судинного фактора росту ендотелію (VEGF), який є основним 
ангіогенним фактором і секретується ендотеліальними клітинами, 
підвищує проліферацію НСК у СВЗ і СГЗ [54]. Синергетична взаємо-
дія між VEGF і FGF-2 сигналінгом може лежати в основі координації 
ангіогенезу і нейрогенезу в СВЗ і СГЗ [39]. Крім VEGF, ендотеліальні 
клітини продукують також інші сигнали, які впливають на НСК: Notch, 
FGF2, IGF-I, PEDF, BDNF та ін. [43]. 

Нейроваскулярна ніша містить не лише НСК, але й різноманітні 
диференційовані клітини, такі як гліальні клітини, нейрони та екс-
трацелюлярний матрикс (ЕМ) [33]. Інтегральною частиною нейро-
васкулярної ніші є базальна мембрана (БМ) і компоненти екстра-
целюлярного матриксу, які закріплюють клітини і забезпечують їх 
різноманітними факторами [33]. Регуляція функцій нейрогенної ніші 
відбувається також за рахунок білків екстрацелюлярного матриксу, 
які беруть участь як в проліферації, так і міграції НСК, а саме: ко-
лагену-1, тенасцину С, гепаран сульфат протеоглікану, хондроїтин 
сульфат протеоглікану, ламініну α2 та ß1 інтегринів [15]. Наприклад, 
гепаран сульфат протеоглікани зв’язують фактори росту (EGFs, FGFs, 
IGF-II, PDGF-AA і VEGF), морфогени і мітогени (BMP-2, BMP -4, Shh і 
Wnts), хемокіни і цитокіни [15, 29, 34]. Було показано, що в нейровас-
кулярних нішах базальна мембрана формує розгалужені лабіринт-
подібні структури – фрактони [13, 34]. У СВЗ фрактони вкривають 
усі типи клітин, у тому числі НСК, і сприяють проліферації клітин за 
рахунок зв’язування з позаклітинного середовища нейрогенних фак-
торів, таких як FGF-2 [34].

фібробластів-2 (FGF-2), формували навколосудинні кластери і кон-
тактували з ендотеліальними клітинами через астроцитні кінцеві від-
ростки у ділянках, де були відсутні перицити (рис. 3). 

Така трансформація НСК у напрямку надекспресії FGF-2 може 
бути корисною стратегією для покращення інтеграції трансплантова-
них нейральних прогеніторів з судинами реципієнта, утворюючи тим 
самим судинні кластери з нейрогенним потенціалом для відновлення 
нервової тканини після ушкодження мозку [21].

СИГНАЛІНГ
Активація нейральних стовбурових клітин у ніші, їх самовід-

новлення, проліферація і диференціювання регулюється безліччю 
сигналів, такими як морфогенетичні білки BMP та їх антагоністами 
Noggin, FGF-2, EGF, Wnt/β-катенін, Notch і Shh [13, 17, 20]. Само-
відновлення НСК регулюється за допомогою Notch сигналінгу [17], 
у той час як мітогенний EGFR сигналінг впливає на проліферацію 
та міграцію НСК [55]. Aguirre та ін. показали, що Notch і EGFR конт-
ролюють кількість НСК та нейральних прогеніторних клітин (НПК) 
[1]. Транскрипційний фактор Dlx2 бере участь у нейрогенезі як під 
час ембріонального розвитку, так і у дорослому організмі, і експре-
сується в клітинах типу С та нейробластах СВЗ [22]. На відміну від 
нейрогенних факторів, сигналінг від родини білків BMP (кістковий 
морфогенетичний білок) спрямовує НСК/НПК у гліальний напрямок 
диференціювання [29].

Цікавою особливістю нейрогенної ніші як у СВЗ, так і у СГЗ  
є тісний зв’язок НСК із кровоносними судинами, через що її нази-
вають нейроваскулярною нішею [27]. Значна васкуляризація не-
йрогенних ніш свідчить про те, що розчинні фактори, які виділяють 

ВИСНОВКИ

Спеціалізоване середовище головного мозку, або ніша, регулює самовідновлення, активацію і диференціацію нейральних стовбурових 
клітин, а також посилює нейрогенез після пошкодження мозку або під впливом інших індукуючих стимулів. Загальними компонентами 
нейроваскулярної ніші стовбурових клітин є ендотеліальні клітини, сигналінг від соматичних клітин, базальна мембрана для прикріплення 
клітин і екстрацелюлярний матрикс, який модулює адгезивність та активність сигнальних молекул. Аналіз поведінки стовбурових клітин  
у нейроваскулярних нішах може слугувати основою для з’ясування функцій цих клітин у мозку дорослих ссавців.
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